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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

Obras começaram em
janeiro e já empregam
500 pessoas;
investimento do grupo
Serveng-Civilsan pode
chegar a R$80 mi.A
direção do Serramar
Parque Shopping
anunciou ontem que
planeja inaugurar o
empreendimento em
Caraguatatuba na primeira
quinzena de novembro. O
investimento para a
construção foi estimado
entre R$ 70 milhões e R$
80 milhões. As obras
começaram em janeiro e
já empregam 500
pessoas.Após sua
inauguração, a expectativa
é que o empreendimento
empregue 1.000 pessoas
de forma direta e mais
2.500 indiretamente.O
Serramar é um
empreendimento do
grupo Serveng-Civilsan,
que atua na área de
serviços de engenharia e
energia e que é detentora
de uma fazenda, às
margens da rodovia Rio-
Santos, onde o shopping
será construído, no bairro
Indaiá.De acordo com a
direção do shopping, a
ideia é suprir um mercado
não atendido no Litoral
Norte. “Caraguatatuba é
muito carente de um
ponto comercial que
reúna lojas e um local
para lazer num só
ambiente”, afirma a
superintendente do
Serramar Parque
Shopping, Cristiana
Arena.Espaço. O
shopping terá 21 mil
metrosd quadrados de
ABL (Área Bruta Locável)
e abrigará 110 lojas. Entre
as marcas mais
conhecidas, já estão
confirmadas as do setor
de vestuário Marisa,
Riachuelo, M.Officer,
Hering e Arezzo. O
Magazine Luiza é outra
loja âncora do Serramar,

que negocia a implantação
de um hipermercado. Na
parte de lazer, o
empreendimento contará
coma rede de cinemas
Centerplex. Serão quatro
salas, sendo uma com
tecnologia 3D.”Tivemos
uma grande
preocupação com a
sustentabilidade do
projeto. Nosso conceito é
de um open mall”
Cristiana Arena
SUPERINTENDENTE
DO SHOPPING 110
Lojas terá o Serramar
Parque Shopping, que
contará ainda com quatro
salas de cinema e uma
l i v r a r i a  E c o l ó g i c o .
Cristiana Arena salienta
que uma das
preocupações da Serveng
foi com relação à
sustentabilidade do
shopping.A construção do
Serramar em um único
andar foi pensada para
economizar a energia que
seria usada para a
movimentação de escadas
rolantesouelevadores.”Nosso
conceito é de um ‘open
mall’, com corredores
abertos para que haja uma
circulação natural de ar
para que não precisemos
de ar condicionado.O
piso é feito de resíduos
de sobras de mármore e
quartzo. Nos banheiros, as
torneiras e privadas
possuem sensores para
controlar o fluxo de  água
e pensamos no
paisagismo para reduzir o
calor”, explica
C r i s t i a n a . O
estacionamento do
Serramar terá 800 vagas e,
em princípio, não será
cobrado. A praça de
alimentação do shopping
terá dois restaurantes e
mais 15 linhas fast-
food. Cultura. “Outra
novidade que estamos
trazendo é a livraria
Nobel, com espaço para
café e palestras. Caraguá

não tem uma livraria
assim”, destaca a
superintendente.Outra
iniciativa visando a
sustentabilidade é quanto
à coleta de lixo. Uma
ONG (Organização Não-
Governamental) de
Caraguá recolherá o lixo
produzido pelo shopping
para ser reciclado e gerar
renda à
en t idade .”Queremos
trabalhar como pessoal de
Caraguá. Sentimos que
devemos fazer parte da
cidade”, dissea
Cristiana.Investimentos.
O Serramar Parque
Shopping é um dos
investimentos que o
Litoral Norte receberá.
Além do
empreendimento da
Serveng, a região contará
com um gasoduto que
ligará a Unidade de
Tratamento de Gás de
Caraguatatuba a Taubaté
para o transporte de gás
natural. Outro
investimento é a
ampliação do porto de
São Sebastião. SAIBA
MAIS Serramar
PARQUE SHOPPING
Será o primeiro
empreendimento do tipo
no Litoral Norte.Previsão
de entrega é na primeira
quinzena de novembro
deste ano .Meio ambiente
ECOLÓGICO O
Serramar foi construído
preocupado com a
sustentabilidade do
estabelecimento.Corredores,
piso ebanheiros foram
feitos pensando em evitar
o desperdício de
energia LocalizaçãoINDAIÁ Shopping
ficará às margens da
rodovia Rio-Santose
próximo à Tamoios, na
fazenda Serramar, bairro
Indaiá. Propriedade
pertence ao grupo
ServengOportunidades
NOVAS LOJAS Para o
segundo semestre, mais
de

Novo shopping vai gerar
1.000 empregos diretos

em Caraguá
O Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
(IFSP) está com
inscrições abertas para o
vestibular dos cursos
técnicos que serão
ministrados no segundo
semestre deste ano. São
40 vagas em
Administração, 40 em
Comércio e outras 40
vagas em Informática para
internet. As inscrições
vão até o dia 15 de junho,
às 15h, no site
www.vestibularifsp.com.brTodos
os cursos têm duração de
três semestres. A prova
será no dia 10 de julho, às
13h.O edital e
calendários também estão
disponíveis no site

www.vestibularifsp.com.br. Para
os interessados em
formação superior, o IFSP
oferece tecnólogos nas
áreas de Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas (três anos),
Processos Gerenciais
(dois anos e meio) e
Licenciatura em
Matemática (quatro anos).
Todos os cursos
superiores terão início no
primeiro semestre de
2012.O ingresso nos
cursos superiores
acontece somente pelo
Sistema de Seleção
Unificada, por meio do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
Para isso, o candidato
deve se inscrever no site

www.enem.inep.gov.br até
dia 10 de junho.Serviço
Vestibular para cursos
técnicos Inscrições: Até
15/junho às 15h Taxa de
Inscrição: R$ 20  Prova:
10/julho às 13h  Edital e
Local de Inscrições:
www.vestibularifsp.com.br 
Central de Informações:
0 8 0 0 - 7 2 2 - 7 2 2 5  
Ingresso nos cursos
superiores (Enem)
Inscrições: Até 10/junho 
Provas: 22 e 23 de
outubro Inscrições:
www.enem.inep.gov.br
Central de Informações:
0800-616161 Endereço
do IFSP Av. Rio Grande
do Norte, 450 – Indaiá
Telefone: (12) 3885
2100

Instituto Federal abre
inscrições para cursos

técnicos

Teve início nesta quinta-
feira (02) a 6ª Festa do
Nordestino no bairro do
Bonfim em Taubaté. A
Festa é uma realização da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, através da
Secretaria de Turismo e
Cultura.Implantada em
2006 a Festa é
considerada a maior do
gênero do interior de São
Paulo e, através de
decreto do prefeito
Roberto Peixoto foi
considerada patrimônio
cultural da cidade sendo
incluída no Calendário
Oficial de Eventos
Culturais de Taubaté.
Neste ano, a Festa do
Nordestino se estende até
o dia 19 de junho,
apresentando uma
variedade de shows ao
vivo, forrós, quadrilhas,
comidas e bebidas
típicas, artesato e muita
animação, tudo com o
total apoio da prefeitura
municipal de Taubaté. O
evento acontece na Praça
de Eventos do Parque do
Senhor do Bonfim,
confira a programação
completa.Programação
completa:  03/06 – Sexta-
feira - 20h – Show com a

Banda Chega Mais /
Taubaté 04/06 – Sábado –
14h – Show com a
Academia de Capoeira
IN´GOLO/ Bonfim /
Mestre Massão 19h –
Abertura Oficial da Festa
20h – Show com Pedro
Romano + Ildeu (São
Francisco) Concurso de
dança com prêmios para o
melhor casal 05/06 –
Domingo –  08h – Missa
em memória de Pe.
Cícero, Sr.Levino dos
Santos e Sra. Dulce Alves
Lopes 10h – Programa
Resgatando o Nordeste
“Rádio Capital de
Caçapava” 12h – Almoço
Típico + Forró com
Ligeirinho do Forró / PE
15h – Show com Grupo de
Congada do Parque de
São Bernardo do campo/
SP, Grupo
Moçambique do Parque
São Cristóvão de Taubaté
e Grupo de Maracatu de
Taubaté 05/06 – Domingo
– 20h – Show
 Baile com a
Banda Menina
Descarada de São José
dos Campos 09/06 –
Quinta-feira – 20h –
Show com Clayton dos
Teclados / CE 10/06 -

sexta-feira – 20h – Show
com Forró Maré de
Taubaté 11/06 - sábado –
14h - Culto Evangélico:
Igreja Assembléia de
Deus/Bonfim 11/06 –
sábado – 20h - Show Baile
com a Banda 5 Estrelas /
SPConcurso de dança
com prêmios para melhor
casal 12/06 – domingo –
10h – Grande Cavalgada
da Região, saindo da
Avenida do Povo  12h –
Almoço Típico + Dupla
Syd & Rey de Taubaté 20h
– Show Baile com a Banda
Cheiro de Fulo/SP16/06
– quinta-feira – 20h –
Show Baile com a Banda
Anjinho do vale de
Taubaté 17/06 - sexta-
feira- 20h – Show Baile
com Trio Lunar/Taubaté
18/06 – Sábado – 14h –
Show Baile Trio Sandália
de Pano/SE 14h – Show
baile com Banda Gold/
Pinda Concurso de dança
19/06 – domingo- 10h –
Corrida masculina de
joelhos (gatinho)12h –
Almoço Típico +Banda
Sabor Forró / Caçapav
15h- Corrida feminina de
Sapato Salto 9 cm 20h-
Show Baile com a Banda
Alphavale/Lorena

Prefeitura de Taubaté
realiza a 6ª Festa do

Nordestino no bairro do
Bonfim
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No último dia 1º de junho
foi apresentada a
programação do 42º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão “Dr. Luís Arrobas
Martins”, que nesse ano
acontecerá entre os dias
02 a 24 de julho. No ano
de 2011, o evento traz
como tema “Contraste”,
dando continuidade a
proposta iniciada na
edição anterior “Música e
seus Diálogos” e, para
isso trará as diversidades
de música construídas em
uma mesma época, bem
como as nuances de um
mesmo compositor.
Além de levar a música
aos diversos públicos que
contemplam o
evento.”Será possível
apreciar obras de
diferentes períodos de
um mesmo compositor,
como Stravinsky, de quem
o Festival apresenta
Petrushka (1911),
Sagração da Primavera
(1913) e A História do
Soldado (1918), obras do
período russo do
compositor, e também
Octeto (1923), uma das
composições inaugurais
de seu período
neoclássico”, exemplifica
Paulo Zuben, Diretor
Artístico-pedagógico do
Festival.A programação
será formada por 55
apresentações, sendo que
neste ano a capital paulista
recebe seis concertos:
quatro no Grande
Auditório do MASP, um
na Igreja São Luiz
Gonzaga (Av. Paulista) e

o último na Sala São
Paulo, onde ocorre o
encerramento oficial do
evento. E a novidade
também está que o
Festival de Inverno fará
apresentações itinerantes,
na última semana, com
sua Orquestra formada por
músicos e bolsistas
passando pelas cidades de
Santo André, Jundiaí,
Piracicaba e Santos.Em
Campos do Jordão, os
palcos do Festival serão o
Auditório Cláudio
Santoro, a Capela de São
Pedro (Palácio Boa
Vista), Praça do Capivari
e as igrejas de São
Benedito (Capivari), de
Santa Terezinha
(Abernéssia) e de Nossa
Senhora de Saúde. Além
dos concorridos
espetáculos, haverá
apresentações gratuitas e
com preços populares. Os
ingressos vão desde R$
30,00 até R$
100,00.Entre as atrações
nacionais que se
apresentarão na cidade
estão OSESP, Orquestra
Jovem do Estado,
Orquestra Petrobras
Sinfônica, Orquestra de
Ribeirão Preto,
Filarmônica de Minas
Gerais, a Família Jobim
participa de homenagem à
Orquestra Jovem Tom
Jobim, Orquestra
Sinfônica Municipal de
São Paulo, com a
participação da pianista
Cristina Ortiz e regida por
Abel Rocha e a Banda
Sinfônica do Estado que
receberá Kid Vinil e a

banda “Dr. Sin” para
realizar um concerto
sobre a história do
rock.Já as internacionais
são Imani Winds Quintet,
pela primeira vez no país;
Zukerman Chamber
Players, o conjunto de
cordas Arditti Quartet,
Mozart Piano Quartet, o
quinteto belga Het
Collectief, o quinteto
alemão de música
contemporânea Ma’Alot e
a Orquestra Sinfônica do
Porto Casa da MúsicaA
42ª edição do Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão “Dr.
Luís Arrobas Martins” é
uma realização do
Ministério da Cultura, por
meio da Lei Rouanet, e
pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura. A Direção
Artístico-pedagógica é da
EMESP Tom Jobim
(Escola de Música do
Estado de São Paulo),
gerida pela Organização
Social Santa Marcelina
Cultura. Conta ainda com
o apoio institucional da
Prefeitura de Campos do
Jordão, bem como das
Prefeituras das cidades de
Jundiaí, Piracicaba,
 Santo André e Santos,
assim como
parcerias com:
Conservatório de Paris,
Unesp, Cozinha da
Montanha, Telefonica,
Rádio e TV Cultura,
Melhoramentos, Burti e
diversas organizações da
área social e cultural de
Campos do Jordão.

42º Festival de Inverno
apresenta sua

programação em
Campos do Jordão

Uma das atrações do
próximo feriado, em
Campos do Jordão, a Cia
Filarmônica faz
apresentação na Concha
Acústica do Auditório
Cláudio Santoro, no dia
25/06, a partir das 17h.O
grupo traz o seu aplaudido
espetáculo “Beatles
Segundo Cia
Filarmônica”, assistido
por mais de 300 mil
espectadores em oito
anos de palco, que faz um
passeio pelos clássicos
do quarteto de Liverpool.
Nesse formato as canções
que são interpretadas por
Daniel Malozzi ganham as
melodias de um quarteto
de cordas, guitarra, baixo,

bateria, teclado, violão e
percussão.Entre os yê-yê-
yê que embalaram várias
gerações, o público
poderá conferir canções
como A Hard Day’s Night,
And I Love Her, Can’t By
Me Love, Day Tripper,
Don’t Let  Me  Down,
Eleanor Rigby, Golden 
Slumbers, Help, Here
Comes the Sun, Hey Jude,
I Wanna Hold Your Hand,
In My Life, Let It Be, She
Loves You, Something,
Strawberry Fields
Forever, The Long and
Winding Road, Twist And
Shout, Yellow Submarine
e YesterdayEm meio ao
cenário de araucárias e
clima das montanhas que

rodeiam o local, a Cia
Filarmônica também
traz ao público algumas
das canções que estão
presentes em outro
espetáculo “Cinema
Segundo a Cia
Filarmônica”, que faz um
passeio pela história do
cinema através de suas
trilhas sonoras e
jingles.Cinema e Beatles
Segundo Cia Filarmônica
é uma criação, produção
e direção geral de Marcos
Fentanes, com realização
da IT Produções. Os
ingressos estarão à venda
no Posto Esso do
Capivari. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-3369

Em Campos do Jordão
Corpus Christi terá show

da Cia. Filarmônica

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
entregou na quinta-feira, 2
de junho, o novo Posto de
Atendimento Médico
Odontológico (PAMO)
do Alto São Pedro. O ato
foi comemorado pelos
moradores do bairro, que
agradeceram ao prefeito
pela realização da obra,
que segue padrões
modernos, a fim de
oferecer uma melhor
qualidade no
atendimento.Durante a
entrega do PAMO, que
contou com a presença do
vereador Chico Saad,
Peixoto destacou que a
administração municipal
está dando
encaminhamento a outros
avanços na área de saúde.
Ele citou a construção, já
em andamento, do novo
Pronto Socorro Infantil,
junto ao Hospital
Universitário (HU), e a

abertura de licitação para
a construção dos Pronto
Atendimentos 24 horas
do Parque Três Marias e
do Esplanada Santa
Terezinha.Localizado na
esquina das ruas José
Giglio e Marechal
Rondon, o novo PAMO
possui onze salas,
distribuídas em cerca de
360 metros quadrados de
á r e a
construída.Inicialmente,
estava prevista a reforma
da unidade, mas para
elevar a qualidade do
atendimento à
população, Peixoto
determinou a construção
de um novo posto.
O local comporta salas
destinadas a
procedimentos, curativos,
inalação, enfermagem,
vacinação e também para
atendimentos de
odontologia, ginecologia,
pediatria e clínica geral.O

posto também conta com
área administrativa, copa,
vestiários para
funcionários e local para
descarte de material
hospitalar.”Trata-se de
uma obra importante para
os moradores do Alto São
Pedro e região, que segue
um ótimo padrão de
qualidade e garantirá um
atendimento ainda melhor
na área de saúde”,
destacou Peixoto.O
PAMO do São Pedro
realiza cerca de 1.200
atendimentos por mês e
funciona de segunda a
sexta-feira nos
 seguintes
horários:Atendimento:
das 7h às 11h e das 12h30
às 16h30.Marcação de
consulta: das 8h às 11h e
das 13h às
16hProcedimentos de
Enfermagem: das 8h às
10h30 e das 13h às
15h30.

População do Alto São
Pedro comemora

entrega do novo PAMO
pelo Prefeito Roberto

Peixoto

Valor médio dos presentes
em Taubaté deve ser de
R$70, aponta pesquisa do
Sincovat.Uma pesquisa
realizada pelo Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista) mostrou que os
comerciantes estão otimistas
com relação ao Dia dos
Namorados, e esperam um
aumento de 14% nas vendas
comparadas com mesmo
período do ano passado.O
levantamento foi realizado em
4 cidades da região: Taubaté,
Caçapava, Ubatuba e

Campos do Jordão. Em
Taubaté, o Sincovat ouviu 37
empresários de setores
específicos para a data,
como: boutiques, calçados,
p e r f u m a r i a s ,
 joalherias, lojas de
chocolates e floristas. A
média de valor dos presentes,
segundo o levantamento, é de
R$ 70.Na cidade de
Caçapava, foram
pesquisados 50 lojistas e a
previsão é que o tíquete
médio seja de R$ 35. Já em
Campos do Jordão, foram

entrevistados 32 empresários
e o valor aproximado dos
presentes deve ser de R$
63.No município de
Ubatuba, o Sincovat ouviu 47
lojistas, que esperam um
valor médio de R$ 59 para
os presentes. O dia 12 de
Junho é a segunda melhor
data do semestre para o
varejo e a queda na
temperatura deve aquecer
ainda mais as vendas,
principalmente de roupas,
sapatos fechados, cachecóis
e chocolates.

Comércio da região espera
aumento de 14% nas vendas

para Dia dos Namorados

A Secretaria de Turismo e
Cultura de Taubaté
informa que até o dia 20
de junho, os trabalhos
participantes da fase
municipal do Mapa
Cultural Paulista, em
Artes Visuais e Literatura,
ficarão expostos no
Centro Cultural
Municipal. Em artes
visuais já foram
selecionados para a fase
Regional os seguintes
artistas: Em Pintura, Mara
G o n ç a l v e s ,
com a obra “Rio 40º”. Em
Escultura, Roberto
Ramos, pelo
Conjunto da Obra e
Wagner de Souza Dias
com “Divino Pai”, e em
Fotografia, Mércia Gama
com “Presente Divino”,
Mitsuaki Ando com
“Louvar” e Wladimir

Pereira com “Narcissus
II”. A expressão Literatura
está em fase de seleção.O
Mapa Cultural Paulista
tem como objetivo
identificar e ressaltar a
produção cultural do
interior de São Paulo,
valorizando novos
talentos e unindo as mais
distantes e diferentes
culturas regionais. O
projeto é promovido pela
Secretaria de Estado da
Cultura, em parceria com
as prefeituras.A seleção
das modalidades dança,
vídeo, música e teatro
acontecem nos próximos
dias e serão abertas ao
público, confira as
datas:Dança - 04 de junho
– 19 horas – Teatro
MetrópoleVídeo – 08 de
junho – 19 horas – Centro
C u l t u r a l

MunicipalMúsica – 09 de
junho – 16 horas – Centro
Cultural MunicipalTeatro
– 16 e 17 de junho – das
17 às 22 horas – no
Teatroi Metrópole e no
Centro Cultural
Municipal.Os ingressos
devem ser retirados na
portaria uma hora antes do
espetáculo (entrada
franca).Serviço:Exposição
de Artes Visuais e
Literatura fase Municipal
“Mapa Cultural
Paulista”Data: até
 o dia 20 de junho de
2011Local: Centro
Cultural Municipal de
Taubaté, Praça Cel
Vitoriano, nº 1 –
CentroHorário: segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h
e das 14h às 18h
Informações: (12)
3625.5140.

Centro Cultural de Taubaté
apresenta Exposição da fase
municipal do Mapa Cultural

Paulista


